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UItnodiging VNG-bijeenkomst: Kabinetsinzet op
thema Fysieke Leefomgeving
27 februari 2017
Geachte mevrouw Ten Hoff,

Namens de VNG nodig ik u, als burgemeester, wethouder of raadslid, uit voor een bijeenkomst
op woensdag 8 maart over de gezamenlijke investeringsagenda van de VNG, IPO en UvW op
de thema’s Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire Economie.
De investeringsagenda wordt binnenkort gelanceerd en omvat een gezamenlijk aanbod aan het
Rijk om Nederland toekomstbestendig te maken. Hiervoor is een transitie nodig naar een
energieneutrale, klimaatrobuuste en circulaire leefomgeving. Dit vraagt om een samenwerking
tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een gezamenlijke investering
van gemeenten, provincies en waterschappen en het Rijk. Een krachtige regie vanuit nationale
aanpakken fungeert dan als een vliegwiel voor de regionale organisatie, uitvoering en
financiering.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u een toelichting op de inhoud van de Investeringsagenda als
onderdeel van de 6 speerpunten (sociaal, veiligheid, gemeentefinanciën, versterken lokaal
bestuur, informatiesamenleving en fysiek) van de inzet van de VNG bij de kabinetsformatie.
Graag ga ik, samen met de voorzitter van de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit, met u het
gesprek hierover aan en over de wijze waarop de nationale aanpakken vorm moeten krijgen.
De afgelopen maanden heeft de VNG haar inzet onder de aandacht gebracht bij vele politieke
partijen en andere belangenvertegenwoordigers waaronder het VNO/NCW. Na de verkiezingen
worden de nieuwe Kamerleden geïnstalleerd en start de kabinetsformatie. Ook dan gaat de VNG
de speerpunten van gemeenten onverminderd onder de aandacht brengen, zodat ze worden
meegenomen in het uiteindelijke regeerakkoord.
Datum
Tijdstip
Locatie

woensdag 8 maart 2017
18.00 tot 20.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur met broodje en soep)
Mediaplaza Utrecht (nabij CS)

U kunt zich tot en met dinsdagmiddag 7 maart 16.00 uur (kosteloos) aanmelden voor deze
bijeenkomst door hier te klikken.

Mede namens Berend de Vries heet ik u graag welkom op woensdag 8 maart in Utrecht
Met vriendelijke groet,
Edward Stigter
VNG themadirecteur Gezonde en Veilige Leefomgeving.
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De VNG verstuurt deze e-mail naar alle algemene e-mailadressen van gemeenten voor
verspreiding binnen de gemeente. Daarnaast verzendt de VNG deze mail aan alle
burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers (op basis van het VNG
relatiebeheersysteem).
Voor vragen: mail naar info@vng.nl
Heeft u deze mail op naam ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via deze link.
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